نشرية علمي _ پووهشي
پووه هاي ادب عرياني (گوهر گويا)
سال دهم ،شماره دو  ،پياپي  ،32پاييز و زمستان  ،2349صص 212 -239

رويکرد هجويري به حالج با تأمل در کشفالمحجوب


نفیسه ايرانی -میالد جعفرپور
چکیده

هجويري در کشفالمحجوب بزرگزادهاي دينورز ،پشمينهپوشي بيخرقه و صوويي آزاد از رسوو
است .داوريهاي او دربارة مشايخ گذشته و همروزگارش با تأمل و شناخت همراه اسوت .يکوي از
اين مشايخ ،حسين بن منصور حالج است که به گواهي تاريخ ،وابستگان دسوتگاه خاليوت عباسوي
مخالف او بودهاند .پيروان حالج در طول تاريخ از مجازات ايمن نبودهاند .بزرگوان تصوو

نيوز بوه

مقتضاي زمان ،پوشيده و به اشاره در باب او سخن گفتهاند .برخي متصوويه مثول سوراج طوسوي و
قشيري با ذکر سخنان حالج به دنبال راهي براي جلوگيري از حوذ
اهل تصو

کامول او از يهرسوت مشوايخ

بودهاند .عملکرد هجويري تا اندازهاي ظريفتر و رندانهتر است؛ زيرا با ذکور احووال او

در باب «يي ذکر ائمتهم من اتباع التابعين» ،بهمناسبت و احتياط ،دين و اعتقواد او را تأييود مويکنود؛
هجويري حتي ذکرنکردن نا حالج را در کتاب خال

رسم امانتداري ميداند .اين پوووه

توأملي

در تحليل نگاه هجويري به حسين بن منصورحالج بر پاية اشارات او در کشفالمحجوب است .بوا
بررسي و تحليل شواهد ،ساختار پووه

در نه بخ

تنظيم شد :سابقة آشنايي هجويري بوا حوالج،

رويکرد هجويري به آراي موايقان و مخالفان حالج ،ارتباط حالج بوا مشوايخ عصور خوود و دليول
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اتها ساحري و اثبات کرامت حالج و ناپذيريتنيهاي حالج.
واژههاي کلیدي
حالج ،رويکرد هجويري ،مشايخ صوييه ،کشفالمحجوب ،مالمتيه.
1ـ مقدمه
1ـ 1بیان مسأله
حالج صويي مشهور سدة سو و چهار هجري است .آثار بسوياري دربوارة زنودگيناموه ،حوواد
روزگار ،اتها ها ،نظريهها و اعتقادات ،آثار و ارتباطوات او بوا ديگوران تهيوه شوده اسوت .در مجلود
سيزدهم دانشنامة جهوان اسوال  ،مجلّود دو دانشونامة زبوان و ادب يارسوي و مجلّود بيسوتويکوم

دايرهالمعار

بزرگ اسالمي ،جمعبندي و معرّيي نسبتاً جوامعي از منوابع و ماالوم ماورح دربوارة

حالج ،احوال و روزگار او آموده اسوت (ر .ک .موالزاده)192-132/23 :2311 ،؛ (گوروه دانشونامه،
)131-139 /1 :2318؛ (شمس.)112-193/12 :2341 ،
اصليترين اتّها حالج ،اعتقاد به حلول و اتّحاد ،ربوبيّت (ر .ک .ماسوينيون)221-228 :2438 ،؛
(ابنخلکان)299-299/1 :2389 ،؛ (زرينکووب .)291 :2391 ،و سواحري (ر .ک .تنووخي:2342 ،
)284-289/2؛ (خايم بغودادي2911 ،ق)123-121/1 :؛ (ذهبوي)991 /2 :2929 ،؛ (تبصوره العووا ،
)213-211 :2389؛ (خواندمير )142 /1 :2333 ،بود؛ اظهارات خال

شريعت ،مثالً دربوارة حو ،،از

ديگر اتّهاماتي بود که به او وارد ميکردند (خايم بغدادي .)121-121 /1 :2911 ،حالج هموة ايون
اتّها ها را به قوّت رد ميکرد و در دياع از اتّها دعوي ربوبيّت اظهوار داشوت کوه ايون تعوابير نوزد
صوييه به عينالجمع معرو

است (همان .)128 :نويسندگان گذشته ،بهويوه اهلتصوو  ،مودّتهوا

مجال اظهارنظري تأييدآميز در اين باره نداشتند و هجويري به اشاره ،اتّها سحر و حلوول حوالج را
متذکر موي شوود و او را از ايون اعتقادهوا مبورّا موي دانود (هجوويري .)132-132 :2313 ،برخوي از
معاصرين ،اتّها ساحري حالج را دسيسة دشمنان او دانسوتهانود (ماسوينيون)191-191 /1 :2381 ،؛
(زرينکوب.)142 :2391 ،
احمد امين در ظهر اﻻسال  ،خاليت عباسي را به تزوير و ايراد تهمت ناروا بووه حووالج محکووو
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ميکند و ميگويد« :بزرگ تورين تهمتي که بر حلاج وارد ميکردند ،اين بود که او از شيعيان اهلبيت
رسول خداست و اين شيعيان بودند که به براندازي خاليت عباسي مصووومم بودند» (امو وين:2919 ،
)249؛ طه عبدالباقي سرور مي گويد :چون دستگوواه خاليووت عباسي وجود حوالج را مزاحم بقاي
خود ميديد ،شايع ساخت که حلاج اناالحﻖ ميگويد (عبدالباقي سرور.)1 :2313 ،
زريونکوووب دربوارة حووالج مويگويود :متهم بود که اناالحﻖ گفووت و دعوي الوهيّت داشووت ،در
محاکمهاش به مذهم تحويووول و اباحه متهم شد و به تهمت آنکه داعي قراماه است محکو شووود؛
ولي بايد دانست که حلاج نزد بيشووتر صوييه از اولياست؛ امّووا ظاهراً عاموووة مسلمانان او را بهسبم
محکو شدن

اهل دعوي و شعبده دانستهاند (زرّينکوب.)89 ،83 :2391 ،

1ـ 2پیشینه و ضرورت پژوهش
ازنظر زماني ميتوان رويکرد متون صوييه را به حالج در دو بُعد بررسي کرد:
الف) نگرشي که تقريبا از تذکرهاﻻولياي عاار (  )821 :يراگيور مويشوود و در اشوعار شواعراني
چون مولوي (  )811 :و حايظ (  )184 :جلوههايي اساورهاي نيز مييابد (ر .ک .عاوار/1 :2421 ،
)299-239؛ ياطمه محمدي عسکرآبادي و مهدي ملکثابت در مقالوهاي انتقوادي بوا عنووان «تقابول
آراي شمس و مولوي در باب حالج» ( )2341به دياعيوات مولووي از حوالج در تقابول بوا شومس
پرداخته و برآن هستند که «شمس در سخنان  ،حلّاج را بهسبم اناالحﻖگويي و برخي سخنان که از
آنها بوي انانيت استنباط ميشود ،مورد انتقاد قرار داده؛ عالوه بر اين بوهصوورت تلوويحي حلّواج را
حلولي دانسته است .در مقابل مولوي با جبههگيوري کوامالً مخوالف ،انواالحﻖگوويي او را حقّانيوت
محض دانسته است .از طر

ديگر ،شمس معتقد است که حلّاج تنها به بويي از شراب الهي مسوت

شده؛ امّا مولوي او را سرمست از نوشيدن بادة ربّاني ميداند .شمس معتقد است به دليل عد عبوور
حلّاج از مقا سکر و راهيايتن به مقا صحو ،او حقيقت حﻖ را درک نکرده و به يقين نرسيدهاسوت؛
امّا به اعتقاد مولوي حلّاج به حﻖاليقين دسوت يايتوه کوه بواﻻترين مراتوم يقوين اسوت» (محمّودي
عسکرآبادي و ملک ثابت.)234 :2341 ،
ب) دومين نگرشي که پووه

حاضر نيز بر آن متمرکز است ،آراي سربسوتة نويسوندگان متقودّ

عاار ،بهويوه هجويري است که بهسبم شرايط خفقان و جوّ حاکم عصر ،ناگزير از اشارات سربسته
است؛ البته گوشهاي از سخنان حالج در برخي متون متصويه در کنار سخنان ديگور مشوايخ صووييه
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آمده است؛ موثالً در رسوالة قشوويريه (قشويري،313 ،312 ،399 ،393 ،192 ،194 ،12 ،29 :2314 ،
)914 ،981 ،999 ،984 ،342 ،311 ،318؛ هرچند احتمال دارد ذکر سوخنان حوالج گواه بودون نوا
گوينوده ،رويکوردي همسوو بووا تکفيور او و کنارگذاشوتن وي از شومار مشووايخ ايون طريوﻖ باشوود.
واضحترين اختال

ميان تراجم احوال حالج در طبقاتالصوييه سلمي است که رسالة قشويريه هوم

بر اساس آن نوشته شده است .سلمي در طبقاتالصوييه ،مدخل نسبتاً کوتاه حوالج را بوا اشواره بوه
اختال

بر حقانيت حالج آغاز ميکند و سپس به اين نکته اذعان دارد که بيشتر مشوايخ ،حوالج را

طرد کردهاند؛ هرچند سلمي از کساني هم نا ميبرد که حالج را پذيريته و به او نظر داشوتهانود (ر.
ک .سلمي.)138 :2919 ،
ابوحامد محمّد غزالي (  ،)929 :يکي از اولين دياعيههاي حالج را ارائوه کورد .او در ابتودا ،نظور
خود را با صراحت بيان نکرده است و بهظاهر حالج را محکو ميکند؛ همچنين از عبارت انواالحﻖ
وي نتيجه مي گيرد که مرد عادي و عامي و برزگران از هر دستي به بهانة تزکيوه و تاهيور نفوس از
اينگونه سخنان بسيار گفتهاند؛ بنابراين هرکس چنين گويد بايد بوه قتول برسود و يکوي از اينوان را
کشتن ،بهتر از زندهکردن ده تن از آنان (غزالي)41 :2928 ،؛ ولي بالياصله در صفحة بعد ايونگونوه
بيان ميکند که «ايشا سرّ قادر مالﻖ کفر است»؛ بنابراين حالج نه به سبم تبليغ شو  ،بلکه بوه سوبم
ايشا سرّ و حقيقت باطني ،مستوجم محکوميت است.
غزالي در مشکوهاﻻنوار ،براي بعضي شاحگفتههايي مثول انواالحﻖ حوالج و سوبحاني موا اعظوم
شأني بايزيد ،عذرهايي ميآورد و آن را برخاسته از غلبوة شووق و شودّت وجود مويدانود (غزالوي،
)118 :2928؛ (غزالي)91 ،98 :2389 ،؛ (ابن خلکان .)292 ،292 /1 :2389 ،همزمان ،برخي بزرگوان
ديگر چون ابونصر سراج ( 311ه .ق ،).ابوسعيد ابوالخير ( 992ه .ق ،).ابوعلي يارمدي ( 911ه .ق،).
ابوالقاسم گرّکاني ( 912ه .ق ،).ابوالعبّاس احمد بن محمّد شقاني و ابويعقوب يوسف همداني (939
ه .ق ).حالج را بسيار حرمت مينهادند و از محبّان حﻖتعالي ميشمردند (شمس.)199/12 :2341 ،
خواجه عبداهلل انصاري هم در طبقات خود بارها از حلّاج و اخبار و گفتارهاي او ،به احترا يادکرده
است (خواجه عبداهلل انصاري.)318 ،319 ،319 ،313 ،311 ،312 :2381 ،
2ـ حالج از نگاه هجويري
بيشتر 2نويسندگاني که پي

از هجويري به ذکر مشايخ صوييه پرداختوهانود ،بوهطوور ضومني و نوه
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بهصورت مستقل و در يصلي جداگانه به معريي حالج پرداختهاند .هجويري برخال
حالج را در بخ

مشايخ تصو

آنوان ،احووال

(باب يي ذکر ائموتهم مون اتبواع التوابعين) شورح مويکنود (رک.

هجويري .)133-114 :2313 ،وي ثبتنکردن احوال او را در کتاب خود بيتوجهي به اصول امانوت
ميداند (همان .)132 :جز بخشي که مستقالً به ذکر حالج اختصاص يايته است ،دوازده جاي ديگور
اين کتاب ،در بابها و يصلهاي مختلف مثل مالمت ،جمع و تفرقه ،صحو و سکر ،توکول ،توحيود
و  ...از سخنان و احوال او ياد ميشود .يايتههاي اين پووه

در نه بخ

بررسي شده است:

2ـ 1سابقة آشنايی هجويري با حالج
هجويري با دو نفر از درويشان سفري در پي

گريت و به ديدار ابنالعال در رملة شا ريوت .او

در اين سفر اشعار و مناجاتهاي حالج را درخواستکرد (هموان )921 :و پوس از خوانودن پنجواه
پاره تصنيف حالج ،در بغداد و نواحي آن ،سخنان او را ارزيوابي کورد (هموان .)132 :هجوويري در
جايي ميگويد« :اندر کتم وي که مصنفات وي است ،بجز تحقيﻖ نيست ( »...همان )311 :و جوايي
ديگر آورده است« :از آن بعضي قويتر و بعضي ضعيفتر و بعضي سهلتر و بعضي شنيعتر اسوت»
(همان.)132 :
هجويري همچنين کتابي در شرح کال وي نوشته و به گفتة خود (همان )131 :در آنجا کوش
با دﻻيل و حج ،،علوّ کال و صحت حال

کورده

را ثابت کند .هرچند از اين کتاب نشاني يايت نشد.

2ـ 2رويکرد هجويري به آراي موافقان و مخالفان حالج
هجويري ،حالج را مستغرق معني و مستهلک دعوي ميداند که اين نزد برخي از مشوايخ موردود
است 1و نزد برخي ديگر مقبول( 3همان )114 :و چنين بيان شده است که در روزگار مؤلوف ،شويخ
ابوسعيد و شيخ ابوالقاسم کرّکان و شيخ ابوالعباس شقاني « ...اندر وي سورّي داشوتند و بوه نزديوک
ايشان بزرگ بود» (همان.)132 :
هجويري ميگويد« :تنها اندکي از مشايخ کمال يضل و صفاي حال و کثورت اجتهواد و رياضوت
وي را» منکرند( 9همان) و چند سار بعد ميايزايد« :بعضي از مردمان ظاهر ورا تکفير کننود و بودو
منکر باشند و احوال ورا به غدر و حيلت و سحر منسوب گردانند» (همان جا) .در جاي ديگري نيوز
آورده است« :بعضي از اهل اصول وي را رد کردهاند و بر وي اعتراض آرنود انودر کلموات وي بوه
معني امتزاج و اتحاد و آن تشنيع اندر عبارت است و نه اندر معني» (همان.)131 :
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درنتيجه به اعتقاد هجويري ،مخالفان حالج يقط بعضي اندک از مشايخ ،بعضي از مردموان ظواهر
و بعضي از اهل اصول هستند که حقيقت بيان او را درنيايته و در عبارت آويختهاند.
2ـ 3ارتباط حالج با مشايخ عصر خود و دلیل رد و هجر مشايخ
در کشفالمحجوب آمده است که وي ابتدا مريد سهل ابن عبدااهلل بود و بياجازه از نزد او ريت
و به عمر بن عثمان پيوست؛ سرانجا از نزد او نيز بيدستور ريت و توﻻ به جنيد کرد ،اموا جنيود او
را نپذيريت؛ «بدين سبم جمله مهجور کردند وي را .پس مهجور معاملوت بوود نوه مهجوور اصول»
(همان.)132 :
دربارة طرد او نزد جنيد ،در جاي ديگري از کشفالمحجوب آمده اسوت کوه چوون نوزد جنيود
ريت ،جنيد به او گفت« :به چه آمدي؟» حالج گفت «تا با شيخ صحبت کنم» .جنيد گفت «اگر با ما
صحبت نه به يناي صفت کني همچنان باشد که با سهل تستري و با عمرو کردي» (همان.)119 :
حالج مسئلة خود را طرح ميکند که صحو و سکر دو صفت بنده است و تا اوصا

بنوده يواني

نشود پيوسته بنده از خداي خود محجوب است .جنيد پاسخ ميدهد« :خاوا کوردي انودر صوحو و
سکر؛ ازآنچه خال

نيست که صحو عبارت از صحت حال است با حﻖ و اين اندر تحت صوفت و

اکتساب بنده اندر نايد و من و يا پسر منصور و انودر کوال توو يضوول مويبيونم بسويار و عبوارات
بيمعني» (همان.9)118 :
هجويري درواقع رد و هجر مشايخ را ،به حال و روزگار حالج نسبت ميدهود و نوه بوه ديون و
مذهم او .اعتقاد هجويري بر اين است که حالج مهجور معاملت است نوه مهجوور اصول .او بوراي
اثبات اعتقاد خود ،گفتة شبلي دربارة حالج را نقل ميکند کوه گفوت« :انوا و الحوالج شوي واحود،
يخلصني جنوني و اهلکه عقله» و به گفتة هجويري «اگر به دين ماعون بودي ،شبلي نگفتوي مون و
حالج يک چيزيم» (همان.)132 :

8

2ـ 4انگیزۀ طرح حالجی ديگر
به گفتة ماسينيون ،هجويري ميکوشد تا شخصيت حالج را دو بخ

کند و ايعال جادوانوة او را

که موجم اتها بوده است به ديگري منسوب کند؛ چنانکه در کشفالمحجوب آمده است« :برخوي
مرد ظاهر ورا تکفير کنند  ...و احوال ورا به غدر و حيلت و سحر منسوب گرداننود و پندارنود کوه
حسين بن منصور حالج ،حسن بن منصور حالج است؛ آن ملحد بغدادي کوه اسوتادم محمود زکريوا
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بوده است و رييﻖ ابوسعيد قرماي» (همان .)132 :به گفتة محمود عابدي (همان :سيوشو ) طورح
حالج ديگري با نا حسن بن منصور که از او در جايي نشاني نيايتيم ،محتاطانه و نشانهاي از پيونود
روحاني هجويري و حالج است.
2ـ 5حالج و مالمتیه
هجويري همچنين در باب «المالمت» از حالج ياد ميکند (همان )42-42 :و در تعريف مالموت
که ترک سالمت است و مالمتيان از «مألويات و راحت به اميد کشوف جوالل و طلوم مولل» دوري
ميکنند تا «به رد خلﻖ از خلﻖ نوميد گرد[نو]د و طبعشو[ان] از الفت خود از ايشان بگسلد» و چوون
«همشان خال

همو باشد و همتشان خال

همم» اندر اوصا

خود وحداني باشند.

هجويري بالياصله بعد از اين تعريف به نقل از احمد بن ياتک ميآورد کوه از حسوين منصوور
پرسيدند« :من الصويي؟» و او گفت« :وحداني الذات» (همان.)42 :
طرح اين مقدّمه در چيستي مالمت و ذکر سخن حوالج در انتهواي آن ،نووعي پيوسوتگي ذهنوي
مؤلف از حال و روز حالج است که دربارة او گفتهاند خال

شرع به نظر مويرسود ،اموا بوه آنچوه

مالمتيان انجا ميدهند ،بي شباهت نيست و ميتوان اين احتمال را در نظر داشت که حوالج از سور
ترک سالمت و سپردنِ طريﻖ مالمت چنين کرده است.
2ـ 6رد احتمالِ اعتقاد حالج به حلول
نکتة ديگر صحبت هجويري با ابوجعفر صيدﻻني است که همراه با چهار هزار مورد از حالجيوان
در عراق بود(همان 1)311 :و هجويري آن را ذيل مبحث الحلوليه بيان ميکند .هجويري معتقدان بوه
حلول را متوليان به ابيحُلمان دمشقي و «گروهي که نسبت مقالت بوه يوارِس کننود» معريوي کورده
است و دربارة يارس ميگويد« :و وي دعوي کند که اين مذهم حسين بن منصور اسوت و بوهجوز
اصحاب حسين کسي را اين مذهم نيست».
در اينجا ،کاربرد کلمة دعوي و به معني سخن گزايهآميزي که درستي يوا نادرسوتي آن بوه اثبوات
نرسيده است (ر .ک .انوري و همکاران :2312 ،ذيل ادعا و دعوي)و محل تأمل است.
هجويري در ادامه با سندآوردن سخن ابوجعفر صيدﻻني و چهار هزار مرد از حالجيان در عوراق
که «جمله بر يارِس بدين مقالت لعنت ميکردند» ،حوالج و حالجيوان را از اعتقواد بوه حلوول مبورا
ميداند (هجويري.)311 :2313 ،
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در جايي ديگر آشکارا مدّعياني را که گفتههاي حالج را دستاويز اعتقوادات خوود قورار دادهانود،
ملحد و زنديﻖ مينامد« :گروهي ديد از مالحدة بغداد و نواحي آن و خذلهم اهلل و که دعووي تووﻻ
بدو داشتند و کال وي را حجت زندقة خود ساخته بودند و اسم حالجي بر خود نهواده و انودر رد
وي غلو ميکردند» (همان )131 :و سرانجا به ايون نتيجوه مويرسود ...« :مون نودانم کوه يوارس و
ابوحلمان که بودند و چه گفتند اما هرکه قائل باشد به مقالتي بهخال

توحيد و تحقيﻖ ،وي را انودر

دين هيچ نصيم نباشد .و چون دين و که اصل است -مستحکم نبود ،تصو

که نتيجه و يرع اسوت

اوليتر که با خلل باشد؛ ازآنکه اظهار کرامات و کشف آيات جز بور اهول ديون و توحيود صوورت
نگيرد ( »...همان)311 :؛ در اينجا تکرار واژة تحقيﻖ ،پيونددهنودة دو جملوة اسوتدﻻلي و پراهمّيوت
است .به سخني ديگر درواقع هجويري چنين استنتاج ميکند:
-

هرچه بهخال

توحيد و تحقيﻖ گفته شود نصيبي از دين ندارد؛

 در متون و مصنفات وي بهجز تحقيﻖ نيست؛ درنتيجه حالج بينصيم از دين نيست و اظهار کرامات وي گواهي بر اين حجت است.هجويري همچنين اعتراض برخي اهل اصول را به اعتقاد حوالج (امتوزاج و اتّحواد) نتيجوة درک
نکردن حال حالج و آويختن آنان در ظاهر عبارت دانسته است« :آن تشنيع اندر عبارت است ،نه انودر
معني که مغلوب را امکان عبارت نبود تا اندر غلبة حال عبارت
امکان عبارت نبود تا اندر غلبة حال عبارت

صحيح آيد و نيز روا بود که معنوي را

صحيح آيد و هم ايشوان مور ايشوان را آن صوورتي کنود،

ايشان مر آن را انکار کنند .آن انکار ايشان بديشان بازگردد نه بدان معني» (همان.)131 :
2ـ 7ارتباط «انا الحق» حالج و بحث مشاهده
در بحث محمد بن واسع «داعي اهل مجاهدت و قايم اندر محل مشواهدت» (هموان)291-292 :
آمده است که گفت« :هيچ چيزي نديد که نه حﻖ را اندر آن بديد » .هجويري استدﻻل ميکنود کوه
«اين مقا مشاهدت باشد که بنده اندر غلبة دوستي ياعل به درجتي رسد که انودر يعول نگورد يعول
نبيند ياعل بيند»؛ مانند حضرت خليل که به ماه و ستاره و خورشيد گفت :هذا ربي و آن «اندر حوال
غلبة شوق بود که هرچه ميديد جمله به صفت محبوب خود ميديد ازيراکوه چوون دوسوتان نگواه
کنند عالمي ببينند مقهور قهر وي  ،...به چشم اشتياق اندر آن نگرند مقهور نبينند قاهر بينند .مفعوول
نبينند ياعل بينند .مخلوق نبينند خالﻖ بينند» (همان .)292 :سپس ميگويد« :گروهي را غلوط بيويتود
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که گويند گفته است آن مرد که «رأيت اهلل ييه» اين مکان و تجزيت و حلول اقتضا کند» و در اداموه
بحث حلول را منتفي ميداند و آن را رد ميکند (همانجا).
اين گفتة محمد بن واسع که چيزي نديد مگر اينکه خداي را در آن ديد  ،همچنين پيوند آن بوا
گفتة خليل که ماه و خورشيد و ستاره را خدا گفت و مرتبطدانستن آنها بوا غلبوة شووق و مشواهده
درخور تأمل است .اين دو ،گفتة حالج (اناالحﻖ) را نيز به ذهن متبادر ميکند .به ويوه که در هرکدا
از اين موارد گروهي به غلط ايتادند و ظاهر روايت را درک کردند؛ هوم از گفتوة حوالج کوه گفوت
اناالحﻖ و هم از گفتة محمد ابن واسع که گفت «ما رأيت شيئا اﻻ و رأيت اهلل ييه» گروهي بوه غلوط
آنهارا به حلول نسبت دادند؛ البته هجويري گفتة عبدالواسع را و در جايي ديگر گفتة حوالج را مبورّا
از اعتقاد به حلول دانسته است.
2ـ 8رد اتهام ساحري و اثبات کرامت حالج
کساني احوال حالج را به سحر منسوب کردند؛ هجويري سخن آنان را رد ميکند و معتقد اسوت
اهلبصيرت و مسلمان واقعي ساحر نيست؛ بنابراين اعمال خارقالعادة او گواه کرامت اوست« :و باز
آنان که حال آن جوانمرد را به سحر منسوب کردند ،محال است؛ ازآنچه سحر اندر اصوول سونت و
جماعت حﻖ است ،چنانکه کرامت  ...و بهاتفاق اهلبصيرت از اهلسنت و جماعت ،مسلمان ساحر
نباشد و کاير ،مکر نه که اضداد مجتمع نشوند و حسين  ...تا بود اندر لباس صالح بود از نمازهاي
نيکو و ذکر مناجاتهاي بسيار و روزههاي پيوسته و تحميدهاي مهوذب و انودر توحيود نکتوههواي
لايف .اگر ايعال وي سحر بودي اين جمله از وي محال بود .پس درست شود کوه کراموات بوود و
کرامات جز ولي محقﻖ را نباشد( »...همان.)132 :

1

2ـ 9ناپذيرفتنیهاي حالج
هجويري در بيان احوال حالج ،پس از بيان اختال

آرا  ،نظر خود را دربارة او ذکر ميکند؛ مثالً

دربارة سخنان ناپذيريتني يا شنيع حالج ميگويد که پنجاه پاره از تصوانيف وي را ديوده و خوانوده
است و ارزيابي وي آن است که «بعضي قويتور و بعضوي ضوعيفتور ،بعضوي سوهلتور و بعضوي
شنيعتر» يا ناپذيريتنيتر است .به اعتقاد هجويري اين سخنان پيچيوده و موبهم بوهسوبم غلبوة حوال
اوست و نبايد در عبارات او آويخت .رد يا پذيريتن اين سخنان از جهالوت شونونده اسوت (هموان:
)132؛ «چون کسي را از حﻖ نمودي باشد به قوّت حال و عبارت دست دهود و يضول يواري کنود
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سخن منغلﻖ شود ،خاصهکه معبر اندر عبارت خود تعجم نمايود» درنتيجوه «چوون عقوول از ادراک
اين مقوله بازميماند تأييد و اقرار و انکار آن از سر جهل است و لذا آنان که اهل بصرند در عبوارت
نميآويزند و تعجم نميکنند» (همانجا).
هجويري در پايان اينگونه نتيجه ميگيرد که کال وي شايستة اقتدا نيست چراکه «مغلووب بووده
است اندر حال خود نه متمکن و کال متمکني بايد تا بدان اقتدا توان کرد  ...پس طريقي را کوه بوه
چندين احتراز اصل آن را ثابت بايد کرد ،چرا بدان تعلﻖ و اقتدا کنند» (همان.)133-131 :
اين سخن از هجويري بعيد نيست زيرا او به صحو و صحت حال معتقد است؛ به بيان ديگر ايون
سخن بيشتر نتيجة اعتقاد به صحو و صحت حال از نظر هجويري و پيشواي او جنيد و تضاد آن بوا
احوال سکرگونة حالج است.4
در ادامه ،هجويري دربارة حالج ،سخني متفاوت بيان ميکند که در تضاد با سخنان قبلي اوسوت؛
بهويوه آنجاکه حالج را درواقع مهجور معاملت و نه مهجور اصل دانسته است و بوه گفتوة خوود در
جاي ديگر کوشيده با «دﻻيل و حج ،،علو کال و صحت حال

را ثابت کند» و آن اين اسوت کوه:

«پس عزيز است وي بر دل من و بحمداهلل و اما بر هيچاصل طريق
حال

مقرر نه و اندر احوال

مستقيم نيست و بر هويچ محول

يتنة بسيار است» (همان .)131 :اين مالم احتمواﻻً هوم برخاسوته از

رويکرد انتقادي هجويري به طريﻖ حوالج و معاملوت او در طريقوت اسوت و هوم مويتووان آن را
رويکردي برخاسته از يتنة زمان هجويري نسبت به حالج دانست.
3ـ نتیجهگيري
حسين منصور حالج ،يکي از مشايخ بنا و بحثانگيز اسوت .نقود آرا و سوخنان او ،ميوان عريوا و
متصوّيه مخصوصاً موﻻنا ،شمس و هجويري دنبالهدار بوده اسوت؛ در ايون ميوان اتّهامواتي از قبيول:
سحر و جادوگري ،اعتقاد به حلول و ربوبيّت و دخل در امور شرعي مانند ح ،،بوه او نسوبت داده
شده است .بي

از هرچيز نظا حاکم که حضور برجستة حالج را مزاحم بقاي خود ميديد ،خوون

وي را مباح دانست و به ايجاد و گسترش شايعاتي پرداخت که به مرگ او انجاميد .مشوايخ تصووّ
بهسبم يرجا عبرتانگيز حالج ،تا مدّتها مجالي براي اظهوارنظر تأييودآميز او نداشوتند .چنانچوه
پس از يک قرن در منابع صوييه جز چند سخن پراکنده و گاه بدون اشاره بوه گوينوده ،چيوزي از او
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باقي نيست .غزالي و سلمي در آثار خود ،براي اولين بار دياع مختصري از حوالج کردنود؛ البتوه در
اين ميان ،ديدگاه سلمي به هجويري نزديک تر و مفصّلتر از غزالي بود ..هجويري توا جوايي کوه از
متون چاپي صوييه دانسته شد ،از معدود نويسندگان تص ّو
در يهرست مشايخ طريﻖ تص ّو

تا روزگار خود است که نوا حوالج را

ميآورد و دياعيات جدّيتري را مارح ميکند .هجويري با ادلّه و

برهان ،اتهامات حالج (سحر و جادو و اعتقاد به حلول) را موردود مويدانود و او را نوه سواحر کوه
صاحمکرامت ،متدين و معتقد به اصول دين ميخواند .هجويري هرچند کال حالج را بهسبم غلبة
حال ،شايستة اقتدا نميداند ،دربارة حالج نظر مساعدي دارد و اختال
از اختال

او با حالج بيشتر برخاسوته

اعتقاد آنها در مقولة صحو و سکر است.

پینوشتها
2و سلمي (  )921 :نيز در طبقات الصووييه ( )134 -138 :2441هماننود ديگور صووييان احووال و سوخنان
حالج را ذيل عنوان «الحالج و هو الحسين بن منصور» نقل کرده است.
1و از اين ميان عمرو بن عثمان ،ابويعقوب نهرجوري ،ابويعقوب اقاع و علوي بون سوهل اصوباهاني را نوا
ميبرد (هجويري.)114 :2313 ،
3و از اين ميان ابن عاا ،محمد بن خفيف و ابوالقاسم نصرآبادي را نا ميبرد و جالم اينکه جملة متوأخران
را نيز به اين سه ميايزايد (هجويري.)114 :2313 ،
9و برخي نيز دربارة وي به احتياط سخن گفتهاند ،هجويري ،ابوالقاسم قشيري (  )989 :را مثال ميزنود کوه
ميگويد« :از اين جمله مشايخ رضي عنهم بجز اندکي منکر نياند مر کمال يضول و صوفاي حوال و کثورت
اجتهاد و رياضت وي را».
9و به گفتة خايم بغدادي (2911ق )842/1 :حالج مدتي در بغداد ماند و دومين خرقة خود را در تصوو
از جنيد گريت.
8و شبلي از مرگ حالج بسيار متأثر شد؛ چنانچه جنون

را نتيجوة مالموت وجودان

در سوکوت بور قتول

حالج دانستهاند (ر .ک .زرينکوب .)292 :2391 :اين احتمال نيز مارح است که خود را به ديووانگي زد توا
دچار سو عاقبت حالج نشود (ماسينيون.)91/2 :2381 ،
1و اين سفر به گفتة محمود عابدي (پانزده) احتماﻻً در بازگشت به خراسان ،بهسبم درگذشت شيخ ختلوي،
پير و مقتداي هجويري ،در بيتالجن دمشﻖ و در گذر از بغداد و خوزستان صورتگريته است.
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1و دربارة اعتقاد هجويري به صاحمکرامتي حالج جاي ديگري از همين مقاله بحث شده اسوت .هجوويري
در کشف الحجاب الخامس يي الصلوة (هجويري )993 :2313 ،نيز ميگويد« :هميآيد که حسين بن منصور
اندر شبانروزي چهارصد رکعت نماز کردي و بر خود يريضه داشتي .گفتند :اندر اين درجه که تويي چندين
رن ،ازبهر چراست؟ گفت« :اين رن ،و راحت اندر حال تو نشان کند و دوستان يانيالصفه باشوند ،نوه رنو،
اندر ايشان نشان کند نه راحت».
4و اين اختال

عقيده ،هم در يصل مربوط به صحو و سکر و نظر حالج و جنيد دريايت موي شوود کوه در

اين تحقيﻖ به آن پرداخته شد و هم در بحث اعتقاد منصور حالج و برخي مشايخ دربارة اينکوه کراموت بور
ولي در حالت سکر روي ميدهد و بر نبي در حالت صحو (همان.)338 :

منابع
 -2ابن خلکان ( .)2389ويياتاﻻعيان و انبا ابنا الزمان(ج ، )1به سعي احسان عباس ،قم :انتشارات
شريف رضي.
 -1امين ،احمد ( .)2919ظهراﻻسال  ،بيروت :دارالکتاب العربى.
 -3انوري ،حسن و ديگران ( .)2312يرهنگ بزرگ سخن ،تهران :سخن.
 -9تبصرةالعوا يي معرية مقاﻻت اﻻنا ( .)2389منسوب به سيد مرتضي بون داعوي حسوني رازي،
به سعي عباس اقبال آشتياني ،تهران :اساطير.
 -9تنوخي ،محسن بن علي ( .)2412-2411نشوار المحاضوره و اخبوار الموذاکره ،بوه سوعي عبوود
شالجي ،بيجا :بينا.
 -8خايم بغدادي ،احمد بن علي ( .)1222تاريخ مدينةاﻻسال [تاريخ بغداد]  21ج  ،تصحيح بشار
عواد معرو  ،بيروت :دارالغرب اﻻسالمي.
 -1خواجه عبداهلل انصاري ( .)2381طبقاتالصوييه ،به کوش
 -1خواندمير ،غيا

محمد سرور موﻻيي ،تهران :توس.

الدين هما الدين ( .)2333تاريخ حبيم السير يي اخبار ايوراد بشور( 9ج) ،بوه

سعي محمد دبيرسياقي ،تهران:کتابفروشي خيا .
 -4ذهبي ،محمد بن احمد ( .)2419العبر يي خبر من غبر ،به سعي محمد سعيد بن بسيوني زغلول،
بيروت :دارالکتم العلميه.

 -22زرينکوب ،عبدالحسين ( .)2391جستجو در تصو

ايران ،تهران :اميرکبير.
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 -22سلمي ،ابوعبدالرحمن محمد بن حسين ( .)2919طبقات الصوييه ،به سعي مصوافي عبودالقادر
عاا ،بيروت :دارالکتم العلميه.

 -21شمس ،محمدجواد (« .)2341حلّاج» ،دايره المعوار
موسوي بجنوردي ،تهران :مرکز دايرهالمعار

بوزرگ اسوالمي ج  ،12زيور نظور کواظم

بزرگ اسالمي.

 -23عبدالباقي سرور ،طه ( .)2313الحسين بن منصور الحالج :شهيد التصوو

اﻻسوالمي ،ترجموه:

حسين درايه ،تهران :اساطير.
 -29عاار نيشابوري ،يريدالدين ( .)2421تذکرةاﻻوليا ج  ،1تصحيح رينولد نيکلسون ،ليدن :بريل.
 -29غزالي ،ابوحامد ( .)2928احيا علو الدين ،بيروت :دارالمعريه.
 .)2389( ---------- -28مشکاتاألنوار ،ترجمة صادق آيينهوند ،تهران :اميرکبير.
 -21غزالي ،محمّد بن محمّد ( .)2928مجموعه رسائل اما محمّد غزالي ،بيروت :دارالفکر.
 -21قشيري ،ابولقاسم ( .)2314ترجمة رسالة قشيري ،ترجمة ابوعلي حسن احمد عثماني ،تصوحيح
بديعالزمان يروزانفر ،تهران :علمي و يرهنگي.
 -24گروه دانشنامه (« .)2318حالج» ،دانشنامه زبان و ادب يارسي ج  ،1زير نظر اسماعيل سعادت،
تهران :يرهنگستان زبان و ادب يارسي.
 -12ماسينيون ،لويي و ب .کراوس ( .)2438اخبارالحالج او مناجيات الحالج ،پاريس :مابعه القلم.
 -12ماسينيون ،لويي ( .)2381مصائم حوالج ،ترجموة ضويا الدين دهشويري ،بويجوا :بنيواد علوو
اسالمي.
 -11محمّدي عسکرآبادي ،ياطمه و مهدي ملک ثابوت (« .)2341تقابول آراي شومس و مولووي در
باب حلّاج» ،دو يصلنامة پووه هاي ادب عريواني گووهر گويوا دانشوگاه اصوفهان ،س  ،1ش ،19
298.-239
 -13مالزاده ،محمد هاني (« .)2311حالج ،حسين بون منصوور» ،دانشونامة جهوان اسوال جلود،23
تهران :بنياد دايرةالمعار
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 -19هجويري ،علي بن عثمان ( .)2313کشف المحجوب ،تصحيح محمود عابدي ،تهران :سروش.
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